
PODWÓJNA SIŁA ANTYOKSYDANTÓW

ANTYOKSYDACYJNY DUET

Nie jesteś bezbronny w walce z 

wolnymi rodnikami! Sprawdź siłę 

duetu Zambrozy oraz Grapiny i 

Przeciwutleniaczy. W zestawie 

połączyliśmy działanie wielu 

składników o właściwościach 

przeciwutleniających. 

ANTYOKSYDANT
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  WYCIĄG Z PESTEK CZERWONYCH WINOGRON
Doskonałe źrodło przeciwutleniaczy, które pomaga 

utrzymać zdrowie i funkcje komórek w normie. 

  KURKUMA
Właściwości przeciwutleniające zawdzięcza                 

kurkuminie, demetoksykurkuminie 

i bisdemetoksyurkuminie. 

  WITAMINA C 
Bardzo popularny przeciwutleniacz. 

Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. 

  ROZMARYN
Składnik bogaty w glikozydy 

fenolowe, lignany i kwas 

rozmarynowy.

  MANGOSTAN
Popularny ze względu na 

mangostyny, bifenyle, 

benzofenony oraz 

ksantony.
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Wolne rodniki, czyli "reaktywne formy tlenu". Pod 

tym terminem kryją różnorakie związki zawierające 

tlen, które wyjątkowo chętnie (i na dodatek 

błyskawicznie) wchodzą w reakcje z innymi 

substancjami (tłuszczami, białkami, kwasem 

nukleinowym...) i mogą je silnie uszkadzać. Nawet 

prowadzić do śmierci komórek. 

Wolne rodniki uważa się za jedną z głównych           

przyczyn starzenia się człowieka. 

Od 1945 r. opublikowano przeszło 200 tys. prac 

naukowych poświęconych ich roli w zdrowiu i choro-

bie. Wiadomo już, że niewielkie ich ilości są dla 

zdrowia niezbędne - regulują pracę naczyń, układu 

immunologicznego, fizjologię mięśni, gospodarkę 

tlenową i aktywność genów. Problemem 

współczesnych czasów jest jednak to, że wytwar-

zamy je w dużym (wielokrotnie za dużym!) nadmi-

arze. Wolne rodniki są tym ogniwem, które na pozio-

mie komórki łączy złą dietę, brak ruchu, toksyny (np. 

dym papierosowy, smog) z ich konsekwencjami dla 

zdrowia. 

Sztandarowym związkiem wykorzystywanym przez 

komórki do walk z wolnymi rodnikami jest witamina 

C, ale nie jest to jedyne, czym dysponujemy dzięki 

naturze. 

Rośliny są bogatym źródłem substancji, które wolne 

rodniki neutralizują - nazywa się je antyoksydantami 

(przeciwutleniaczami) lub obrazowo "wymiataczami 

wolnych rodników". To, na co jednak kilka lat temu 

zwrócili uwagę naukowcy z Uniwersytetu w 

Genewie, to że antyoksydanty są stosowane w zbyt 

małej ilości, za późno, i są źle dobierane.1

1. Swiss Med Wkly. 2012 Aug 17;142:w13659. Reactive oxygen 
species: from health to disease. Brieger K, Schiavone S, Miller 
FJ Jr, Krause KH. 

Antyoksydacyjny duet dostarcza 

składniki bogate w naturalne 

polifenole.



PO PIERWSZE: SUROWCE

PO DRUGIE: TWORZENIE SKUTECZNYCH PRODUKTÓW -


